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Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για 

την Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2023, στις 9.00 π.μ., έχει ως ακολούθως: 

 

Α. Διαδικαστικά Ζητήματα: 

 9.00 π.μ. 1.  Εγγραφή θεμάτων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου κατ’ εφαρμογήν 

των προνοιών του Κανονισμού 41Α. 

 

  2.  Προγραμματισμός εργασιών για τις επόμενες συνεδρίες της επιτροπής. 

 

Β. Νομοθετική Εργασία: 

 9.05 π.μ.      1. Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 7) Νόμος του 2022. 

(Πρόταση νόμου του κ. Μαρίνου Μουσιούττα, βουλευτή εκλογικής 

περιφέρειας Λευκωσίας)  

(Αρ. Φακ. 23.02.063.075-2022) 

Συνέχιση της συζήτησης. 

(Εισαγωγή ρυθμίσεων αναφορικά με τη διενέργεια ελέγχου για τη 

στατική επάρκεια και πολεοδομική καταλληλότητα οικοδομών από 

επαγγελματίες εγγεγραμμένους στο ΕΤΕΚ.) 

 

 9.05 π.μ. 2. Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος 

του 2022. 

(Πρόταση νόμου του κ. Μαρίνου Μουσιούττα, βουλευτή εκλογικής 

περιφέρειας Λευκωσίας)  

(Αρ. Φακ. 23.02.063.077-2022) 

Συνέχιση της συζήτησης. 

(Εισαγωγή ρυθμίσεων αναφορικά με τον έλεγχο της στατικής επάρκειας 

και πολεοδομικής καταλληλότητας οικοδομών.)  

 

Γ. Συζήτηση θεμάτων εγγραφέντων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου  

(Κανονισμός 41Α): 

 9.05 π.μ.      1. Τα προβλήματα που προκύπτουν από επικίνδυνες οικοδομές, οι 

παραλείψεις των αρμόδιων αρχών και τα μέτρα που πρέπει να 

λαμβάνονται τόσο προληπτικά όσο και κατά τον εντοπισμό τους. 

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής 

Επιτροπής Εσωτερικών) 

(15.7.2021) 

(Αρ. Φακ. 23.04.038.163-2021) 

Συνέχιση της συζήτησης. 
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 9.05 π.μ. 2. Το πρόβλημα των εγκαταλελειμμένων οικοδομών και οχημάτων 

και τα κενά στην κείμενη νομοθεσία. 

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής 

Επιτροπής Εσωτερικών) 

(15.7.2021) 

(Αρ. Φακ. 23.04.038.162-2021) 

Έναρξη της συζήτησης. 

 

 9.05 π.μ. 3. Η ανάγκη καθιέρωσης πιστοποιητικού ασφάλειας για τα δημόσια 

και για τα ιδιωτικά κτίρια. 

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής 

Επιτροπής Εσωτερικών) 

(15.7.2021) 

(Αρ. Φακ. 23.04.038.164-2021) 

Έναρξη της συζήτησης. 

 

 9.05 π.μ. 4. Η κατεδάφιση διατηρητέων κτιρίων στην παλιά πόλη της 

Λευκωσίας και τα προβλήματα που δημιουργούνται. 

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής 

Επιτροπής Εσωτερικών) 

(15.7.2021) 

(Αρ. Φακ. 23.04.038.174-2021) 

Έναρξη της συζήτησης. 

 

 9.05 π.μ. 5. Ο βαθμός ετοιμότητας της Κύπρου και των αρμόδιων κρατικών 
υπηρεσιών στο ενδεχόμενο ισχυρής σεισμικής δραστηριότητας. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Εσωτερικών και του κ. Γιώργου Λουκαΐδη.) 
(9.3.2023) 
(Αρ. Φακ. 23.04.039.010-2023) 
Έναρξη της συζήτησης. 

 

Δ. Τοποθέτηση και Διαβούλευση επί τροπολογιών Βουλευτών σε νομοσχέδια ή προτάσεις 

νόμου που θα υποβληθούν στην Ολομέλεια του Σώματος προς ψήφιση: 

  - Οι περί Αποχετεύσεων Λευκωσίας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί 

του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.03.059.049-2022) 

(Αύξηση του ανώτατου ορίου του τέλους χρήσης επί της κατανάλωσης 

νερού.) 

 

 

 

Διευθύντρια 

Υπηρεσίας Κοινοβουλευτικών Επιτροπών 
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Σημειώσεις 

1. Στη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν να παραστούν οι ακόλουθοι: 

 - Για τα Β και Γ θέματα, εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών και της Πολιτικής 

Άμυνας του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, του 

Υπουργείου Υγείας, της Αστυνομίας Κύπρου, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου, 

του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ο Δήμαρχος Λευκωσίας, εκπρόσωποι της Ένωσης 

Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, του Επιστημονικού Τεχνικού 

Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ), του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου 

(ΣΠΟΛΜΗΚ) και του Κυπριακού Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΚΣΙΑ).   

 

[Σύνολο ατόμων: 35.  13 προσκεκλημένοι, 11 βουλευτές, μέχρι 2 γραμματείς, 9 

συνεργάτες βουλευτών] 

 

2. Κάθε υπουργείο/ανεξάρτητη υπηρεσία/φορέας/οργάνωση/σύνδεσμος ή άλλο 

οργανωμένο σύνολο να εκπροσωπείται από ένα μόνο πρόσωπο.  

 

3. Κατά την προσέλευσή σας στη Βουλή παρακαλείσθε, όπως προσκομίζετε βεβαίωση, 

σύμφωνα με την οποία έχετε αρμοδίως εξουσιοδοτηθεί να παραστείτε σε 

καθορισμένη συνεδρία κοινοβουλευτικής επιτροπής, εκπροσωπώντας συγκεκριμένο 

υπουργείο, ανεξάρτητη υπηρεσία, φορέα, οργάνωση, σύνδεσμο ή άλλο οργανωμένο 

σύνολο, μαζί με την ημερήσια διάταξη της συγκεκριμένης συνεδρίας δεόντως 

σφραγισμένης.  Τα δύο έγγραφα θα επιδεικνύονται κατά την είσοδό σας στη Βουλή. 

Οι εξουσιοδοτηθέντες να περιορίζονται στον καθορισθέντα αριθμό. 

 

9 Μαρτίου 2023 

ΔΠ/ΜΧ/ΣΛ 
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